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Göle borgsk Hamndag

1990

enligt bifogat

Du får också ta med ytterligare någon funktionär och ni är naturligtvis
välkomna att vara med även på kvällen.
Anmälan skall ske till Susanne Hansson , tel 63 21 59 .
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Göran Wennergren
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GÖTEBORGS
HAMN AB

Göteborg i juni 1990

GÖTEBORGSK HAMNDAG 1990

I år är sjöfarten i focus på Göteborgsk Hamndag. Först belyses två förutsättningar, under vilka sjöfarten kan komma att utvecklas. Det ena är de
tekniska- och miljömässiga problem som Europas landsvägs- och järnvägsnät utsätts för och de möjligheter detta skapar för närsjöfarten. Den andra
förutsättningen är de kommersiella och tekniska krav som handeln och
industrin kommer att ställa på den internationella sjöfarten.

Representanter för den transoceana linjesjöfarten respektive den europeiska närsjöfarten ger därefter sin syn på hur näringen kommer att agera
enligt förutsättningarna och förväntningarna .

Jag hälsar Dig välkommen till Göteborgsk Hamndag 1990 som ju också -

som; anligf- inne;rrlyttig och nöjsam samvaro branschkolleger emellan!
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GOTEBORGSK HAMN DAG
torsdagen den 27 september 1990

Tema: "Kundanpassad nyor ntering
i internationell sjöfart"
12.30 - 13 .00

Samling i Bankettsalen på SAS Park Avenue Hotel

13 .00 - 13 .15

Hälsnings- och inledningsanförande, Göran Wennergren,
Göteborgs Hamn AB

13.15 - 13 .45

"Hinder till lands blir möjligheter till sjöss i europa transporterna", Dag Björnland, Handelshögskolan, Göteborg

13 .45 - 14 .15

"Hur förväntas sjöfar ten gynna industrins kon ku rrenskraf t?",
Rune Svensson, V o lvo Transport AB

14.15 - 14.45

"Den internationella linjesj öfar ten - kundens fria tjänare eller
slav under l ång tradition?", Christer Olsson, W all enius Lines

14.45 - 15 .15

Kaffe

15 .15 - 15 .4 5

"Gör eu ropasjöf arten en kundanpassad nyorientering eller
stannar nyskapandet på idestadiet?", Oddbjörn Fastesson,
Tar Line AB

15.45 - 16 .15

Paneldiskussion

16 .15 - 16 .30

Summe r ing/Avslutning

19 .30

Samling och förfriskningar i Taube- och Sandbergssalarna,
SAS Park Avenue Hotel

20 .00

Supe i Bankettsalen, SAS Park Avenue Ho tel

22 .00

Underh åll ning

